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Michael Anker: Vil han klare 1`3, IttettY 

Sommeren dør. 
— o — 

Kastanien dumpt mod Jorden falder 
men Stammerne 

som mægtige Koraller 
i Taagehavet svinder 
som var hver levet Stund 
med Drømme og med Minder 
sænkt ned paa Havets Bund. 
og alle muntre 

Seklers Guder druknet 
og Amorinens Fakkel sluknet. 

Hvert Blad, 
den vilde Vins Forbløden, 

den røde Ron - 
alt vidner her om Døden. 

Og selv de klingre Toner 
fra Taarnets Klokkespil 

højt over Havens Kroner, 
naar Uhret falder til — 
er kun med deres 

spinkle Livets Klange 
som dragende Sirenesange. 

Kai Flor, 

Nu ser du kun Solen i Striber, 
Markmusen gaar hjem i din Stak. 
Tavs vender sig Kærets Viber 
i Glimt mod den pløjede Brak. 

Hver Sanger, som ejer to Vinger, 
har brugt dem til Flugt 

fra vor Strand. 
kun Kiler af Graaænder svinger 
nu lavt over regnprikket Vand. 

Slaar Natbygen hvast 
mod din Rude, 

slaar Regnmulmet tæt over Vig, 
den Vildgaaseskvaldren langt ude 
— den lyder som Sang over Lig. 

Jeppe Atakiver. 

lielligdomskilden 1686. 
2 gamle Skrivelser herom. .) 

—o -. 
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Fra Præsten Christian Lind i 
Ro til Kommandanten: 

Højædle, velbaarne Obrist Juli. 
Dietrich von Wettberg Obercom-
mandant och Amtmand over Bor-
ringholm min liøjgunstige gode 
Herre og fromme Patron. 

Saasom hojædle Hr. Obersten 
har befalet, at jeg hans Velbaa-
renhed skriftlig skulde meddele, 
hvorledes der omgaas med de 
Penge, der gives St. Hansdag udi 
Helligdommens Kilde og Block, 
da til Efterretning gives den me-
get fromme Herre til Kiende. 

Anno 1672 da konfererede jeg 
med voris forrige.  højædle Herre, 
Hr. Hans von Løvenhjelm, hvor-
ledes der skulde omgaas med disse 
Penge, der fandtes udi Helligdom-
mens Kilde, eftersom enhver da 
paa de rider gjorde sig dennem 
nyttige, da befalede han mig, at 
jeg skulde Jade gjøre Block og 
lade den der holdes med en Laas, 
for at de Penge som derudi blev 
lagt og som Fandtes udi Kilden 
skulde gives helften til Kirken og 
og hellien til de fattige. -- Den 

")Stavemanden noget moderniseret 

VI bringer i Dag et Portræt af 
Maleren Michael Ancher -

tegnet af Anna Ancher:— og hans 
berømteste Billede: Vil han klare 
Pynten. 

Af en Selvbiografi som Ancher 
skrev til ,fflustr.Tid." i 1904, til-
lader vi os at gengive følgende: 

— Født i forrige Aarhundrede, 
desværre paa Bornholm i Nær-
heden af den højtliggende Ruts-
kirke. — Desværrel ja, for hver 
Gang jeg har en anden Mening 
end andre — og det har jeg tit -
hedder det altid: „Ham kan De 
ikke regne med, for han er Born-
holmer." 

Jeg husker fra Barndomstiden 
nogle skæve Riddersmænd, jeg 
havde tegnet, og min uskrømtede 
Beundring for en Kammerats, der 
ikke var skæve, og for en anden 
Kammerats Marine Da den fæd-
rene Velstand var gaaet fløjten, 
maatte jeg, hvem man tiltroede at 
studere, og som begyndte derpaa, 
ud for selv at tjene Brødet, og en 
venlig Fe sendte mig til Kalø 
Godskontor som Skriverkarl — 16 
Aar gammel. Den megen Frihed, 
der benyttedes dels til at gaa paa 
Jagt, dels til at forevige alt mu-
ligt, særlig Røgtere, Køer og He-
ste. Om Vinteren mest i Kostalden, 

maatte ikke aablies eller renses 
uden udi tvende Vidners Nærvæ-
relse. Først skulde helften gives 
til Kirken efterdi den er fattig og 
haver saare lidet at leve af -
hvis Penge aarlig indføres i Kir-
kens Regnskaber. Den anden halve 
Part skulle leveres til de fattige 
udi min Menighed, som ogsaa er 
gjort, son: deres Hænder findes 
derpaa (Underskrift eller Mærke) 

om Sommeren paa Marken, og 
Røgterlivet paa Kalø staar endnu 
for mig i uforglemmelig Glans. 
Røgterne var altid ved Grødfadet, 
at de engang imellem kom op at 
slaas om Smørhullet var jo i sin 
Orden. Min Principal, Godsfor- 

valter Olsen, var ogsaa Formand 
for Sogneraadet, mig tilfaldt det 
saa f. Eks. at uddele Fattigunder-
støttelser af Korn og Penge, og 
Fattighuseksistenser har siden da 
interesseret mig — ofte mere end 
Folk i pæne Klæder. 

Saa kom Akademitiden og Ven-
skabstiden. Karl Madsen var en-
af de første, Viggo Johansen, sam- 

og den hele Menighed med mig 
deal vidne. 

Anno 1682 som voris højædle 
Herre Hr. Christian Gjedde, for-
dum Amtmand her paa Landet, 
med voris forrige Lands Provst 
!Vester Claus Prædbiørnseri kom 
til mig og befalede, at jeg skulde 
dele de fattiges Part i tvende Par-
ter, at min Degn Claus Pedersen, 
en fattig fordreven Mand fra Ble- 

men med hvem jeg flere Gange 
bejlede til Akademiets Afgangsbe-
vis, som ingen af os naaede. -
Malede lidt hos Krøyer, som den 
Gang havde udstillet og var langt 
forud. Drog til Kalø og malede 
„En jysk Barselstue" og Aaret ef-
ter til Skagen, hvor Skæbnen ramte 
mig i Skikkelse af et herligt Kvin-
demenneske, med hvem jeg har 
været enfoldig nok til at leve i et 
langt Ægteskab, uden at vi selv 
et øjeblik har tænkt paa at skil-
les. Madsen og Johansen, som se-
nere fulgte mig derop, havde 
samme Skæbne. 

De Billeder, jeg har malet der, 
tør jeg forudsætte er ret kendte, 
maaske mest ved de utallige Re-
produktioner som foretagne For-
retningsfolk har spredt ud over 
hele Landet, sædvanlig uden at 
give en øre derfor. Nogle Billeder, 
som „Vil han klare Pynten" slog 
straks an, men de fleste maatte 
kæmpe sig igennem. 

Af de gode Feer ved min Vugge 
har Feen med Grødfadet nok væ-
let tilstede og undertiden husket 
mig; Feen, der vogter Smørhullet, 
kun sjældent. En usselig Hytte 
paa Skagen og en gammel Villa 
i København er, hvad de har 
skænket mig. — 

kinge, som udi Krigens Tid maatte 
rømme fra Gods og Formue, at 
hannen] skulde gives helften af 
de fattiges Deel efterdi Degnekal-
det er meget ringe og snart ikke 
har bedre end et Udhus at un-
derholde sig, sin Hustru og sine 
mange Børn med. Og siden den-
gang vores hojædle og hojærvær-
dige Hr. Biscop her paa Landet 
residerede, da refererede jeg han- 

nem, hvorledes der omgikkes med 
Helligdommens Kilde og Penge 
hvorudi han lod ogsaa alt saadant 
bekvemme. Og siden, efter den 
Dag saavel som tilforn, har de 
høje øvrigheder her paa Landet 
saadnn Anordning ladet sig be-
kvemme og været tilfreds med. 
Dog har jeg mangen Gang af de 
fattige og Degnens Penge afgivet 
og meddelt til de fattige udi Rønne 
Hospital. 

Førmoder derfor, at vor højædle 
Herre tager alting og udi bedste 
Mening, at det maa blive som 
tilforn baade med Guds Hus og 
og Degnen og de fattige i Menig-
heden. Betreffende dog højædle 
Herre, at voris Korn og Kærne 
her udi Rø Sogn bliver meget op-
ædet og Engene nedtraadt af hol-
dendis Vogne og Heste, som paa 
de Tider findes ved Kilden, saa 
burde ogsaa Guds Hus, Degnen 
og de fattige der paa Stedet jo 
være Pengene nærmest frem for 
nogen anden. 

Forventendis dend fromme Fler-
ris gunstige Svar herpaa, hulten-
dis voris højædle Hr. Oberst med 
sin højædle Frue och velbyrdige 
Børn i Herrens trygge Beskier-
melse, forblivende Hans bered-
villigste och aller ydmygeligste 
Tienner. 

Den 5. Juny 1686 
CHRISTIAN LIND 

Resolution. 
Eftersom fornemmes den an-

stalt om Helligdommens indkomst 
af de respective mine Formænd 
at være anordnet, saa kand det 
indtil videre have sit Forblivende, 
dog saaledes at hver Gang noget 
uddeles, det Amtmanden da først 
til approbation indsendes, og som 
befindes at Sognedegnen Claus 
Petersen er en fordreven, fattig, 
svensk Mand, saa bevilges han-
nem de sex Daler dette Aar af 
den fattiges Deel at nyde, hvilket 
soen en beneficium forordnes og 
ikke som en Ret aarlig at preten-
deris, hvorefter Præsten og Ved-
kommende sig ville rette. 

Rønne, den 26. Juny 1686. 
J. D. WETTBERCi. 

C. E. Koefocel. 

Novem6er. 

Blæs lystigt op, November! 
Fej bort og rens ud? 

Der trænges til Luft 
i tusind trange Gader, 

hvor Mennesker gaar 
og strider, elsker og hader 

og glemmer alle 
de store og evige Bud! 

Far voldelig frem! 
Forskræk den rullende Klode! 

Lad se, hvem af os 
der kun var indbildt stærk I 

Ryk alle de frønnede Stammer 
op med Rode, — 

saa har du øvet, Nordvest, 
et priseligt Værk. 

L.Itlylluo Ericlten. 

MICHAEL ANCHER 



Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlian m, ni. 

Odellor Befiklimen, 
altlage-Sandvig Byraad og Lega- 

terne. 

For nogen Tid siden meddelte 
Borgerforeningen Ministeriet, at 
man havde faaet oplyst, at Byraa-
det havde disponeret over Legat-
kapitalen til 2 af Kommunens Le-
gater. Ministeriet tog sig af Sagen 
og har rimeligvis anstillet sine 
Undersøgelser. Hvorvidt disse nu 
er afsluttet er uvist, men Borger-
foreningen har fornylig anmodet 
Ministeriet om Oplysning om de 
nærmere Enkeltheder. Saavidt 
man har kunnet faaet oplyst, dre-
jer det sig om et af afdøde Gaard-
ejer Kofoed, Hammersholm i sin 
Tid stiftet Legat paa ca. 25,000 
Kr., hvoraf Renterne skulde ud-
betales til Fiskere i Allinge-Sand-
vig og disses Enker m. m., samt 
et Legat paa vistnok 4,000 Kr., 
indstiftet af afdøde Enkefru Col-
berg, Allinge. 

Hertil kommer den formentlig 
meget alvorlige Omstændighed, 
at Sagen er holdt hemmelig, saa-
ledes, at dette Forhold ikke frem- • 
gik af Kommunens Regnskaber. 

Angaaende Legater gælder der 
selvsagt ganske særlig strenge Be-
stemmelser. F. Eks, skal Kapita-
len til enhver Tid være til Stede, 
anbragt i sikre Obligationer, og 
maa ikke bruges eller belaanes 
uden Ministeriets Samtykke. 

Ministeriet er imidlertid ikke i • 
dette Tilfælde blevet spurgt, og 
hvis dette var sket, var Resultatet 
selvfølgelig blevet et pure Afslag, 
hvilket By randet naturligvis har 
været ganske klar over. San me-
get alvorligere stiller Sagen sig 
nu efter at den er draget frem af 
Borgerforeningen. 
Denne vil naturligvis følge Udvilo 
tingen af denne Sag med største 
Interesse og holde Borgerne .a jour 
saa vidt muligt. 

— For at disse kan være klar 
over med hvilken Letsindighed og 
Dilettantisme Byraadet orngaas 
Pengesager, bringes ovenstaaende 
herved til almindelig Kundskab. 

Paa Borgerforeningens Vegne 
C. E. KOEFOED 

Formand. 

Skønt ovenstaaende Artikel er 
signeret og uden Ansvar for Re-
daktionen, har vi dog :ment det 
rigtigst først at forelægge den for 
Borgmesteren, for om muligt at 
faa knyttet nogle forklarende Be- 
mærkninger hertil. -- 	Hverken 
BOrgmesteren eller Kæmneren øn-
skede dog at udtale sig. Re d. 

4rra 21ge til Pige. 

Museumsinspektør P. HADBERG 

døde i Lørdags, 84 Aar gam-
mel, .Bornh. Av." skriver bl. a. 

Hauberg var ikke Bornholmer 
af Fødsel, men fra hans tidligste 
Ungdom tilhørte hans Hjerte Born-
holm. Her hentede han sin Hustru, 
Micheile, Christiane Stender, Dat-
ter af Propr. Adolf Stender, St. 
Gadegaard, med hvem han levede 
i et lykkeligt Ægteskab, indtil hun 
i Januar 1925 døde. -g Haubergs 
Interesse for Bornholm, som især 
gav sig Udslag i hans Kærnpear-
bejde for Bevaringen af det ene-
staaende, historiske Mindesmærke 
Hammershus, gjorde, at Bornholm 
maa regne ham blandt sine bed-
ste Sønner. Tidlig viste han sin 
Kærlighed til øen, bl. a. ved at 
skrive Bogen „Bornholm", som er 
betydelig mere end en almindelig 
Turistvejviser. Bogen vidner om 
megen kunstneriskSans og Evne. 
Senere, da Hauberg havde op-
naaet, at Staten res fl. stillede 

Penge til Raadighed for hans Ud-
gravninger og Restauration af 
Hammershus, blev det dette Ar-
bejde, som han fortrinsvis viede 
sine Kræfter, og det gjorde han 
længe efter, at hans Alder efter 
almindelige Regler havde beretti-
get ham til at holde Fyraften for 
Livet. 

— Endnu i dette Efteraar kom 
Hauberg til Bornholm for at gæ-
ste sit kære Hammershus. Han 
udtalte selv, at han kom for sid-
ste Gang, og det slog altsaa til. 

Den 29. September fejrede han 
sin 84.aa rige Fødselsdag herovre 
i den prægtige Natur paa Ham-
meren, som lian elskede. Hauberg 
var sløj, da han kom hertil, men 
det var, som Opholdet her kvik-
kede hani op. Noget af den gamle 
Energi Vendte tilbage, og person. 
lig tilsaa han Arbejdet med at 
rydde Skraaningerne ved Slots-
broen, saaledes at Fæstningens 
Udenværker kom til deres Ret. 

— Det var, som Naturen selv 
undte gamle Hauberg en smuk 
Afslutning paa sin Livsgerning. 

Z2~ 

•Ins•-mmin.ra,--- R. 	171, 

Vort Billede er taget efter et 
gammelt Maleri og viser en Stran-
ding i Sænebugten, der, hvor nu 
Hammerhavnen er anlagt. — Saa 
vidt vides var det første Gang, 
det dengang nyoprettede Rednings-
væsen kom i Virksomhed, og man 
ser Mandskabet i Færd med at 
trække Redningsstolen ind. 

Situationen er foreviget af en 
Kunstner ved Navn LORANGE. 

Han var den første Maler, der 
sopdagede" Bornholm, og boede 
i Begyndelsen af Tredserne privat 
hos Enkefru Hillebrandt, der var 

elere'- -Pas 

Sjælden har vi haft en saa smuk 
og mild September som i Aar, 
og Hauberg nød atter at færdes 
i den fri Natur i Nærheden al 
sit kære Slot. Det kneb at løsrive 
sig fra dette Sled. Saa længe som 
muligt udstrakte Hauberg sit Op-
hold her, men endelig bestemte 
han sig for Hjemrejsen. — Vemo-
digt tog han endnu en Runde paa 
Slotsruinen og gik saa for sidste 
Gang over Broen tilbage til Ho-
tellet. Man kan forstaa, at det har 
været en bevæget Stund for ham. 
Men sikkert har hans Sind været 
opfyldt at Taknemmelighed, fordi 
han endnu en Gang havde faaet 
Lov til at gæste'' Bornholm. Da 
Hauberg om Aftenen stod paa 
Damperen, der skulde føre ham 
til København, blev han paa Dæk-
ket saalænge, han kunde se Ham-
merens Fyr. 

Nu er P. Haubergs Livsbane 
altsaa afsluttet. Døden har sat sit 
Punktum. Han efterlader sig et 
ærefuldt Minde, og faa har som 
han fortjent at blive husket af Ef-
tertiden. 

I Dag er der Auktion 

over den fra ,Gazelle' indbragte 
Trælast samt Skibets Inventar, 
Sejl, Tovværk etc. — Der vil i 
deri Anledning sikkert komme en 
Mængde Mennesker til Allinge, 
og det er tvivlsomt om den store 
Ladning kan realiseres paa ten 
Dag 

Cand. pharm. Fr. W. Madsen, 

Horsens, har nu faaet Bevilling 
til at drive Allinge Apotek. 

Østersøbadet „Bornholm" 

holdt i Fredags den aarl. Ge-
neralforsamling paa Hotel Allinge. 
Formanden, Cand. Mortensen, af-
lagde Beretning. Sæsonen beteg-
nedes som god. — Der var som 
sædvanlig ofret en Del paa Re-
klame i Udlandet, og der var Ud-
sigt til at det tyske Fremmedbesøg 
vilde gaa frem. Den udvidede Ru-
teforbindelse paa Tyskland og Ud-
sigten til, at saavel .66" som øst-
bornh. Dampskibsselskab vilde 
gaa til Anskaffelse af nye og større 
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Svigermoder til Konsul Hjort, som 
var den første Redningsbestyrer 
paa Bornholm og Møen ; han ses 
staaende paa Billedet i Forgrun-
den. Lorange, der ikke betalte no-
get for Kost og Logi, forærede 
ved sin Afrejse flere Billeder til 
Fru Hillebrandt, og disse er gaaet 
i Arv til Sparekassekasserer Ipsen 
og Søstre, hvis Moder var Niece 
og Adoptivdatter af Konsul Hjort. 

Vi skal se,nere bringe et Billede 
af Allinge Kirke fra samme Tids-
punkt ngsaa malet af Lorange. 

--Q23 
Skibe, maatte hilses med Glæde 
af Turistsagens Venner. Der var 
ogsaa nu Udsigt til, at den gamle 
Rute Cimrishamn—Allinge vilde 
komme i Gang. 

Da Hoteller ogPensionater havde 
forpligtet sig til at opkræve Kur-
takst, var Afspærring af Bade-
stranden hidtil ikke bleven nød-
vendig. Maaske vilde der til Som-
mer blive Musik paa Badestranden. 

Regnskabet balancerede med 
5196,22 Kr., deraf var Kurtaksten 
4533,00 Kr. og fordelte sig saaledes; 

Alexandersens Hotel 828 Kr, 
Strandhotellet 760 - 
Hotel Strandslot 576 - 
Hotel Nordland 525 — 
Blanchs Hotel 318 — 
Hotel Finnedalen 300 — ' 
Hotel Sandvig 291 -- 
Hotel Hammershus 252 — 
Hanuners Pensionat 126 — 
Kofrieds 	do. 50 — 
Jerbanehotellet 28 - 
Badeanstalten 479 — 

Talt 4533 Kr. 
Regnskabet godkendtes. 

Kapt. Joh. C. Koeined genvalg-
tes, og i Stedet .for Kapt. C. E. 

Koefoed valgtes HotelejerM Schou. 
Til Revisor genvalgtes Avlsbruger 
Georg Holm. 

Efter Generalforsamling var der 
Fællesspisning, hvor flere Talere 
havde Ordet og udbragte et Leve 
for Bestyrelsen og Selskabet. 

Ostbornholmsk Dampskibsselskab 

har solgt SjS ,.Hammershus' 
til et Konsortium, bl. a. bestaa-
ende af Hotelejerne Colberg, Fin-
nedalen og Carl Jørgensen, Allinge 
samt Capt. Westh, Hasle. Købe-
summen er 60,000 Kr. og Over-
tagelsen skal ske 1. April. Køberne 
agter at benytte Skibet til Rute-
fart Cimrisharrin—Allinge i Turist-
sæsonen samt til Lystsejliads til 
Christiansø. Cimrishamn Havne-
bestyrelse er interesseret i Ruten, 
der vil betyde en kortere og bil-
ligere direkte Forbindelse Køben-
havn—Bornholm, og yder et Til-
skud paa 15000 Kr. til Etablering 
af Ruten. 

Det østbornholinske Dampskibs-
selskab agter at lade bygge en 
ny Damper paa Frederikhavns 
Skibsværft som vil blive lidt 
større end ,østbornholm•, Bygge-
summen er anslaaet til 360,000 
Kr. Der er i den Anledning ind-
kaldt til extraordinær Generalfor-
samling paa Holms Hotel i Nexø 
paa Mandag. 

?italeren Peter Knudsens Udstilling 

paa teknisk Skole havde i Søn-
dags vundet god Tilslutning. — 
Mange kunstinteresserede besaa 
den righoldige Malerisamling, der 
fuldt ud svarede til de Forvent-
ninger man Isside stillet til Kunst-
neren. — For at give Landboere 
og andre, der i Dag er kommen 
til Allinge i Anledning af Aukti-
onen, Lejlighed til at se Udstillin-
gen, vil der atter blive aabnet 
Fredag, Lørdag og Søndag. 

Sandvig Planteselskab. 

Et Selskab af ovennævnte Navn 
er nylig stiftet i Sandvig. — For-
maalet er at plante Skov paa 
Sandvigsletten Tilladelse er op-
naaet dertil af Vandbygningsvæ-
senet, og Skovrideren har velvil-
ligst stillet Træer til Raadighed 
til Afhentning i Slotslyngen. 

— Det er naturligvis vor gæve 
Sandvigkaptajn, der staar i Spid-
sen for Foretagendet, og naar han 
derfor nu siger: .Skov", saa tviv-
ler vi jo ikke om, at der paa 
Søndag Eftermiddag findes en 
Skov paa Sandvigsletten. 

Medlemmerne forpligter sig til 
aarlig at plante eller lade plante 
I0 Stk. Skovtræer. Paa Søndag 
Formiddag Kl. 10 paabegyndes 
Plantningen. — En Bil afhenter 
Planterne i Skoven. 

— Thi tage alle en Spade paa 

Nakken og begive sig til Sandvig! 

Vi tegner os foreløbig for 10 
Træer. — 	 Red. 

Biografen. 

Søndag Aften fremvises et tysk 
Lystspil ,Den skønne indiskrete' 
med Jenny Jugo og Georg Alex- 
ander i Hovedrollerne. 	Den, 
der har set tyske Films, vil vide 
at de ikke kan sarnmentignes med 
almindelige amerik. Lystfilms. 

Vil De han Dem 
et Kadioapparal? 

saa kan De med Fordel købe et 
hos mig. 3 og 4 Lampers Mod-
tagere, absolut fineste og bedste, 
med alle nyeste Forbedringer. --
Ekstra gode Højtalere, Telefoner, 
Anodebatterier, Gitterbatterier og 
Akkumulatorer og andre løse Dele 
til Radio haves paa Lager. 

M. C. Funch,  

Rutsker. 
Resterende Kommuneskat samt 

Statsskat maa være indbetalt i 
bet al indeværende Maaned. 

Min gueraad.t. 

Rutsker. 
At Ludvig Harks Legat 

udbydes nogle Portioner til Ud-
betaling i Vinter III værdige træn-
gende i Rutsker. --- De, som 
ønsker at komme i Betragtning, 
maa indsende Andragende til Sog-
neraadet inden den 12. December 
d. A. 

Sngnertutdet, 

Olsker 
Eitataikat for iste Halvaar 

1928--29 bedes indbetalt i dennk 
Maaned. Paa resterende Kom-
muneskat for Isle lialvaar fore-
tages Udpantning uden videre Var-
sel efter den 25. ds. 

Sognernadet." 

K. F. U. K., Olsker 
holder Møde med Udsalg Onsdag 
den 21. cis. K1.3 og 7 i Missions-
huset. Alle er velkomne. 

Olsker 
tll Aften. 

mkulennderylening modtages 
Indtil Tirsdag d. 20. ds, pen 

Kirkeskolen. 

11,11.96941119111••••0 
• 
2iograten. 

Søndag K1, 8. 

Indvielse af Sefartsmonuientet 

0e11skaaoe iodisNrele  
Lystspil i 6 Akter. 
Forbudt for Børn. 

• • 
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Mejeriet 
„HUItILEDAL4  

Ordinær Generalforsamling af-
holdes Torsdag den 29 November 
KL 2 i Olsker Forsamlingshus. 

Dagsorden: 
1. Beretning. 
2. Regnskab. 
3. Valg af Bestyrelse og Revisor 
4. Tuberkulinsagen. 
5. Afregning efter Fedtprocent 
6. Eventuelt. 

Regnskabet er fremlagt til Efter-
syn paa Mejeriet fra den 26. ds. 

Bestyrelsen. 

Ved Allinge-Sandvig Afholdsfor-
enings Bortsalg blev Kurvestolen 
vundet paa Nr. 160, Lysedugen paa 
Nr. 68. Kan afhentes hos Rich. 
Schou, Allinge. 

R.-S. Ungdomsforening 
afholder Medlemsbal Søndag den 
18. ds. Kl. S paa Christensens Sal. 
Medlemskort skal forevises. 

Bestyrelsen. 

Hjem tilbydes 
ældre enlig Kvinde paa  billigste 
Betingelser mod at være til Sel-
skab og Nytte i Hjemmet. 

— Billet mrkt. HJEM modtager 
Bladets Kontor. 

Dame- 
Skrzeddgrayning udføres fikst 
og billigt. Tøj tilklippes. 

31Inthlide 	Skovbo. 
Rø SI 

—se'srs 14-4's. 	gis.ster 

8n Stranding i Scene6ugten. 



Ny hjemkomne piber. 
Største Udvalg k 	, }en. 

Billigste Priser. 

0. H- Kitler Hasle. 

Hjemmelavet 

01011111111 Il 1110 

faas varm hver Fredag Middag. 

Varm 3lopøise 
faas iøistkommende Fredag. 

Drenge- 
Sportshuer 

her. 

Andreas Thomsen 

Julius Nansens Enke 
man t;;. 

Paakegsforretningen anbefales 

BIL 
En Ford-Tourin i god Stand 

er billig til Salg. 
Billet nok. .Bil` indlægges 

paa Bladets Kontor. 

3- Værelses bejlighed 
er til Leje fra 1. Januar. 

Bazer koffied, 

Svinemel 
og Bugklid anbefales fra 

Kirkemallen I Brit,ker. 

2 Tyre. 
1 og 2 Aar, er til Salg. 

Pellegrtard, Rutsker. 

Jagthund 
ønskes, helst tysk korthaaret. 

Tlf. Hasle 31. 

14=16-tiars Dreng 
kan taa Plads straks eller til Iste 
December. Tlf. Gudhjem 36y. 

»egelund, Osterlars. 

den ny Herre-Ulster hos mig 
og De faar den rigtige Frakke 

til smaa."..Penge. 

LAndreas Thomsen 

En ung So 
til Fedning onskes til Købs. 

Skuerpingegaard, Ru. 

En saa god som ny 

Ponnyuogn paa Gummi 
er til Salg paa 

nondegaurd, Rutsker. 

	i 

Maleren 
Peder Knudsen 
Fredag, Lordag og Søndag 

Udstilling 
af sine Malerier og Studier 
paa Teknisk Skole, Allinge. 

Aaben fra 10-5. 

411111111111~.1~~s~el 

Tomme Øltræ, 
der endnu ikke er tilbageleveret 
fra Tærskningen, hedes returneret 
hurtigst muligt. 

Allinge Bryggeri. Ruh Kjoletsj i 
Magasin du Nords Udsalg. 

Vi har et stort og smukt 
Udvalg i alle Efteraarets Ny-
heder, saavel kulørte og sorte, 
ensfarvede som fikse, tærnede 
Dessins og Dumperstoffer. 

Alle Modefarver er paa La-
ger f heluldne, dobbelt brede 
Epingle, Uldcrepe -Veloutine, 
Popelin, Papillon, Uldreps m. 
ni. fra pr. m. Kr. 2,65-6,00. 

Tærnede Kjoletojer i flotte 
Mønstre fra pr. in. 1,60-5,50 

Elegante Nyheder i Jumper-
stoffer, meget smukke Des-
sins fra pr. m. Kr. 3,50-6,00 

Den bedste Vare, 
Det storste Udvalg, 
Den billigste Pris. 

Victor Plarick, Allinge 

Lommelamper, 
Elektriske Haandlamper, Batterier 
og Lamper i flere forskellige Ty-
per haves altid paa Lager. 

Al C. FUNCI-I 

Til Salg. 
Det Styrmand Chr. Holm tilhø-

rende 3 Vege Has, Brokade i 
Allinge, er billig til Salg ved Hen-
vendelse til Sparekassebestyrer 

N. Ridder. 

Et nyt Hus 
paa Vestlandet passende til en 
Gartner er billig til Salg. 

Snedker Karl Lind, 
Bakkehuset, Rutsker, 

AverW i „Nordbornholm"! 

LGudll,tem Manufakturhandel 
1111111  iliFF=E11[11111111•1111111IIN 
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451 'P (41-ft 

&egante,71yfieder 

Xjoler, 
2Nnferkaa6er, 

Xatte 
er hjemkommet til bil-
ligste Priser 

JO[BENSE I 
TIL GUDHJEM 58 

BRO DRE:NE A N KER, HASLE. 
JERN4TilifIERI & HASIKINFAURIK.. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

 

Gode, majagtiggaaende 

21r e 
Gaver i Selv, Plet, Smyk k r 

Briller og Pincenez. 
Gravering udføres. 

Siefi. 7ielsen. 

H. GRAM, Gudhjem. 

Vi betaler 
hver Uge over 100 Kr. 
for Papir og Uddeling af„Nord-
bornholrn" foruden Udgifter til 
Sætning og Trykning. 

De averterende bedes derfor 
erindre, at Bladets væsentlige 
Indtægt er Annoncerne, hvor-
for vi maa regne med kontant 
Betaling. 

Ikke alle tænker over, at et 
mindre Beløb hos de enkelte 
kan blive en stor Sum for os, 
og vi har desværre adskillige 
Smaabeløb udestaaende Ira 
de forløbne Kvartaler. 

„Nordbornholm" er ikke no-
get Kapitalistblad, og har kun 
en beskeden Kapital at virke 
med; bindes denne, tvinges vi 
til at indskrænke Læsekredsen; 
men da dette næppe er i de 
averterendes Interesse, beder 
vi dem om ikke at vente altfor 
længe med at indfri vore Ind-
betalingskort. 

Vor Postkonto er 14146. 
Glem det ikkel 

Har De tænkt paa,  
at Deres Portræt, som skal 
bruges som Julegave.  
maa være færdig i god Tid. 

Gør Deres Bestilling nu, 
og udsæt ikke Optagelsen til 
de mørke Dage i December. 

Bedste Tid for Fotografe-
ring 11 —2. Aabent Søndage. 

Fotograf Maller, Allinge 
ved Havnen. 	Telefon 4. 

Prima Grisesylte 
Ferske Medieterpirleer 

Hnyerske Pulser 
i 1/1, i/s og'/4-kg. Ds. og los Vægt. 

Knsekpainer 
Fineste Leverpostej 
i Daaser og los Vægt.' 
Kogt, ruget Skinke 

Rugede, argeut. Lanontelear 
leget dansk Flæsk, 

Aribet og Spæk. 
leget Bellefink 

samt alle andre Paalægsvarer i 
iste Klasses kontrollerede Varer. 

Altid frleke Varer og 
Lllligsto Dageprieer. 

g. 2. .earsen. 

„Xallelyst" 
'Gode Spiseguleredder 

sælges billigt. 
Frasorterede 2,50 for 50 kg. 

Xr. Xofod, 
Tlf. Sandvig 6 og 47. 

Allinge ffeglzuerk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

'Tlf. 127. 

HarAci Jørgensen, 
Tlf. 13. 	 Tlf. 13. 

Kolonial, Vin, Tobak, Cigarer, Konserves. 
Udsalg fra Slagteriet. 	 Altid friskt fra Køleskab. 

r316tnignizsimggrgigungaguieri 	 .~1111•111•11 

?Efteraarsvarern.e er nu hjemkomne. 

IStort Udvalg i færdige Habitter, Frakker og Ulsters. 
Nyhed er i Hatte, Huer og Herrelingeri. 

Mit SKreederi anbefales. - Nye moderne 
Stoffer til Habitter, Frakker og Ulsters i stort Udvalg. 

1  Chr. festh's Herreekvipering og Skrw,deri, Allinge, 

Side og billige Flirrehr/dder 
til Vognkasser og alle Reparationer sælges til laveste Notering. 

Stor Rabat pr. Kontant. Gode Sædvarer modtages som Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

fartske Uldtæpper. 
Svære graa fra 1,25. — Ekstra Kvaliteter fra 6,00. 

Lyse svære til 7,50-9,00-10,00-12,00. 

Nordlandets Handelshus. 
111~111•1111~11 

Roeraspere, Roeskærere, 
ititb.pere, til lioneefoder og alle Størrelser Raspeplader 

sælges i 

Nordiandets liandoisilusL 

4 Aargange af I,..:4REM 
det store Værk B 

sælges, kan eventuelt ogsaa byttes 
med et Radioapparat. 

Bladets Kontor anviser. 

For en Herre ►  Møllers Bogbinderi 
etfer 1).fine er en mindre Lejfig- Tlf. 166. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. -166. 

hed ledig 	 Indbinding af Roger. 	Protokolfabrik. 	Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. 	Rimelige Priser. 	Hurtig Levering. 

Gornitzka, Allinge. 	Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Kolonia1=Varer 
For at bedømme 

en Vares Købsværdi maa 
Kvalitet og Pris sidestilles — og 

ikke kun alene søge de 
billigste Priser. 

Hos mig faar De Kvalitetsvarer 
til den rigtige Pris, da jeg har 
over 25 tiars Erfaringer i Indkøb. 

Brædder, Tagpap, Som, Hængsler 
og Skruer anbefales. 

Det bedste Opbevaringssted for 

Cement 
i flere Miles Omkreds; — derfor 

altid findelt, reel Vare. 
Forhør om Prisen. 

Jeg bringer gerne Cementen 

Mønsteds licsjfinr Produkt 55 øre 

0. C. TRANBERG. 

&rimper. 
Svær ribbed fra 2,35. 
glat svær Uld 2,50. 
engelsk kulørt fra 2,25 

do. 	sorte fra 1,65. 

Uld-Silkestrømper i mange Farver 

Nordlaudets Handelshus, 
Appelsiner 

søde Jamaica 25 øre Stk .  

Meget fine Spiseæbler 
35, 50 og 65 øre pr. Halvkilo. 
Nye hjemkomne Smyrna Figen 

i løs Vægt. 

J. B. Larsen. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

briller og Pincenez 
Læseglas — Barometre — Termo-
metre — Regnmaalere i bedste Kv. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140. 

Johanne 'Qansens 
Vietualiefarretning 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungepolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

~uioa Jeflseaa Comeolsioheri l 
Gudhjem. 

Tagsten, Mursten, Iler, Cementvarer 

Jobs. Manusser!, 
Skotøjsforretning Hasle. 

Ima Overtrækstovlor og Galocher. 

Soveværelser 
filorde og Stole 

Tlf. n. 13 L. PIHL Klemensker. 

(aa ikke over 4efi eller hd 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Minera1vandsfabriken 

BORN[1016 
Sandvig 	 Telefon 25 

Nuar De skal avertere, benyt de 

„Nordbornholm" 

Vietualieforretningen, Lindpl, 

(2 Værelser og K rAt.;e"). 

H. GRAM, Gudhjem. 

illlllitimis-Artikiere 
A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

Kunsthonning 
Meget delikat, kolossalt billigt 

0. C. TRANBERG. 

margarine 



jer-Rensning 
Det meddeles herved, at vi har aabnet et 
moderne Fjerrenseri, hvor vi damprenser 

alle Slags Fjer og Dun. 
I ældre Dyner og Puder findes altid mange 
udslidte Fjer og meget Støv, dette fjernes, 
og Fjerene bliver atter fyldige og lette. 
Raafjer renses og dampes, hvorved de faar 
deres fulde Varmeevne øg befries for 

Skæl og Støv. 
Priserne for Rensning er smaa, f. Eks. en 
alm. Dyne 3,75, Hovedpude 1,25, Raafjer 

1,00 pr. kg. 
Dyner og Fjer der ønskes rensede kan 
indleveres hos: Hr. Andr. Thomsen, Hasle 
og Hr, Joh. Sørensen (Torvet), Sandvig. 

Rensning udføres foreløbig hvor Onsdag. 

Tlf. 36. Nexo 	Tlf. 36. 

Allinge nye Møbelmagasin 
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min friskmale? Kaffe. 
Priserne betydeligt nedsatte paa alle Kolonialvarer. 

AXEL MOGENSEN, TEIN. 

e ej ige e 
 riSke spiseæbler 

sælges 	10 Pund for 3 Kr. 20 Øre -- enkelte Pund a 35 Ore. 
Al le to.-rede Frugter. Nye Sendinger af Abrikoser, Fer-

sken, Æbler, blandede Frugter, Rosiner og Figner sælges meget billigt: 

Nordlandets Handeishus. 

..,'.1j..t-orRe Vager at natlige glceDinttaer 
og Ylrbejb#Ioj fallit prima nmerifonfle Ottetal,'" og gatter fro 3,25-5,00. - 
.Britria btaa IIINIititibaettlIceber og forl}. clibre 41rbejb,5«bentleeber, Zrojer, 23ttt-
fer og :51jorter. - UnberbetIcebning i lllb og '-tioniulb tit boNue Dg 113orn 
18eftillinger boa RIeebuinger efter Iltnol. 	I fte .ftt. 41rbejbe til bifligfte 43ri& 

Ylltib bebb e avant« en (Me
r
rite Ilbooln tritetane 	111onarn. 

"1%:eite.11  seng 

SI{AkNDINAVIENI 
AMERIKA, LINIE 

Eneste direkte it-,ter fra København til New York og 
Canada med re celnlessig Afgang flere Gange hver Md. 
TH Canada Inren Pasvist rine oe Liniens egne Folk 
modfuger Pest .gererne I HA LI F A X og W1NN I PEG. 

hakomsr 1;1 C#Nada kan A, b, ide envlsrs III Land- 
1,-;dere, gift.. ni* u%Ifte, samt til unge Piger. 

Illustrartde Haandor 	.11,1 alle Or'rt..Ingei-  "an; 	rat ls fra I' as •su I: e re r- 
!.',1..; 	ifn;:t., '.N 	 ohennt.vn S eller hos; 

Bogtr. Strifftr, 9/anur, tIlordr. ffloraitåfa, glrga, Cbu. 13eterfen, (Sbnitele, 
119ogtr. C. Oiornit,ttn, ?Miav, 	q3. Finter Tomfol,.tattde 

De Muterende 
anmodes høfligst om at indsende !vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvommeste Tflaade. Alle Indbetaling skortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 

behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 

tering paa Postbeviset. 

n t ubuibe Dere Shinbetrebt3, bor De aner-
tere i „Worbburnbolin", 

„9lurbburnfjohn" læjet i otter 3500 -,)jent. 
‘)Ilene af 1(olottialoorer og 9.1tanurnItur forbruger buet 	natlig for (trio 
21)00 Stroner. 	„9torbbortibolui3'r patere løber nlifact buert 21ar for toer ti 
Ittillioner Strutter !Barer. Jett aorretailipinalib, her flager orer be handige 
`Fiber, ben ringe Stubrevne og be begnrujebe Vijfeetniugentinligheber, lutr reb n t 
avertere i bud flab 2ejligbeb til at nbuibe fin forretning, navr ban furer 
gabe Vinter og iobrigt er toliturrencebyglig. 

AverrteriNORDBORNHiOLM 

`ønsker ,Se 

Prøv 

Kofod & Mortensen 
liyggeforre tud ug. 

• 

Ligkister og Ligtøj. 
- 	Stort Lager.  

Alletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Hodkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Ajletønder, 
Vandtonder, Vaskekar og Saltekar 

J. P. Rønne, Gudhjem. 
Tlf. 85. 

Gudhjem Sadelmager-
og Møbelforretning 
Nyheder i Barnevogne, Kurve-

mobler, Rejsetoj, Rullegardiner, 
Markiser m. m. 

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton BonneK Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Mine gode Cykler 
anbefales. Reparationer udføres. 

Grammofoner og Plader m. m. 
H. A. Hagedorn, Gudhjem. 

Xe6 `'deres 21re 
hos 

M. Michelsen, Gudhjem. 
Reparationer udføres. 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Eadermelarahrik en, Ny.. ør. 

81(rori 
lIptkroduingsbrieude altid paa 

; Lager, billige Priser. 

Tlf. 29, bleart Hansen 

Gudhjem Molles 

- Flormel 
er anerkendt 

som det bedste. 

Velsesrin(ge 
anbefalet. 

Fin Gravering - ikke Prikning. 
Billige Priser. 

&ni! 2Destfi. 
l'r- Gaidomedeforretning 

Haale 

,Der hammer han 
don 4)Salnle ,.;1.47,sel!" 

-0-- 
Zer rar 513ifitot4 i cu Mole i en 

jlaeilanbjt 2atibåbt). 	Z1bct 'irafteti 
nærmer fig Stolebbgningeti, bitter bon 
gennem bet /toben trion enbe tfiubtte, at 
!irrertttn gennem bet onbeittfloneribe 

fagar: 
'Gem, tier tømmer ban, ben gamle 

93/eit 13reeDen fob roligt jurat intet, 
fter at bare genneingnnet nogle af 

23ornene3 	pontalte ban, n t ber 

f1)vrebe 	non 5ltubitab tit Ztit- 
te rp instlimwiegn. 

parerep mente, bet nar ['nubre lim-
[tidligt, men rerfteit bolbt pan bet 
[tit mobintte. Oi  jun flrcu f'ø'reren 
ineb Stribt prut Zoblen: 

}vareren riger 'uraften em clt finit'. 

inel t Yt el. 
Wit bu fedte titerptint tionkeept til? 

fpurgte køreren ben ncerntertfibbenbe 
`.Dreng. - Og Drengen forring up og 
fritte P01111141 efter Orbet „figer". 

'trancl; juarebe `uraften, bet er rig-
tigt not; men bilt 2mrer lutr ilte ?Ret. 
23il bit nu je heri 

Og fan biffebe $reeften bel Rom= 
ub, juni Zrettgen barbe }Irere:, og 
fatte et lionnun i Catebct efter „Lett. 
TM" og „rcefteir'. 	na tont her til 
at [tan ; 

parerer, figer $rceften, er en gam-
mel Miet. 

pateren bier bleg, Drengene ftir-
rebe ttforfInnenbe. 

FLÆSK, 
Nød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Phillipsen. Sandvig. 

Kakkelovne, 
sorte og emaillerede. 

Lageret er godt forsynet med 
Ovne i mange forskellige Stilarter 
og Størrelser, og da Fabri ken sta-
dig foretager Forsøg for at finde 
det mest brændselsbesparende og 
tillige søger at fremstille smukke, 
solide Ovne til billigst mulige 
Priser, kan jeg anbefale alle, som 
ønsker at købe en ny Ovn, at se 
mit Lager. 

Kaminovne til et og flere Værelser 
Petroleumsovne, lugtfri og stærkt 

varmende. 
Ovn! orsalse i Messing og Nikkel. 
Ovnskærme, Kulspande, 
Kaminspande anbefales 

ri. e. Y(olm, 
ALLINGE 

3fasle Savværfi 
Træ modtages til Skæring. 

Temaer og Lægter lev. efter Best. 

Ellc3f3MODdS8kffille. 
-o- 

G..--tib4breng tom hjem fra fin 
fartle 2angfort og barbe meettelige 
fing at fortalte fin gamle 11/tier, en 
brav tBoubctone, ber albrig betitle !sit-
ret obenfor lit -ogn4 (»reenfer 

- Zarar bare, fortalte `drengen, 
en ing fløj en teet <3.1 ol c̀'y'lbrefift 
DDT hitbet. )logle nj Dem fnInt net) 
paa eifibet; bi log ben og lob Rot-
ten ftege bryn. `.aet Dav i bet robe bon, 
og lunet efter faflebe ri Vinter. Men 
peb bu, bn ri balebe Yltiffret op, bang 
her ran en aj be Pore aerntloer et 
bild ni, "i'cirne)41 Zogn. 

`Butleren borte pno bom meb iyrenbt 
3nteru4e, ble» jan fibbenbe en 	tittib 
og lantic - 

3n, bet ntrb .urood .tjut, bet fol-
bulber fig not rigtigt, min Zreng. 
Del ftnar ber jo om i ninølen, \Drejl 

bet meb be flnuelibe 	iff, - nej, bet 
flat bu albrig fon bits gamle `.1.1tor 

Xandsker. 
Handsker med Krave fra 1,35. 

Forede, Skind og Jersey Ira 2,00 
Laffer til Damer og Børn. 
Uldne Vanter og Koreitand- 

aker fra 1 Kr. 

Nordlaffilets Hadelslios. 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

Køreplan. 
Ilnone. biloge Jernbane. 

SØGNEDAGE. 
Honnr 111.-Slaffid•it. 

18,30 
18,45 
18,55 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

M(1N: DG HELLIGDAGIF: 
Hanne H.-Sandvig. 

19,25 
19,39 
19,48 
20,01 
20,12 
20,20 
20,25 

Sandvig-Rønne H. 
5 n n bui g 	9,45") 14,00 	20,45 
9111inge 	9,50 	14,05 	20,50 
Tein 	9,58 14,13 20,58 
910 	10,09 	14,24 	21,10 
Stlemett3 	10,22 	14,37 	21,24 
9b iler 	10,31 	14,46 	21,34 
Rønne b. 	10,45 	15,00 	21,50 

I) bar i Nonne Ol 	orbinbelfe mdl 
Tog til 91go. 

Jfuad sfial 
Grengen lære? 

-0- 
.,Natt." har Direktør Gunnar 

Gregersen, Teknologisk Institut, 
skrevet en Artikel om de unges 
Fremtid. Direktøren paapegerførst, 
at Ungdommens ønsker ofte ikke 
bunder dybt. En vil være Elek-
triker fordi Udviklingen gaar 
den Retning. Og saa viser det sig 
ved en grundig Samtale med ham, 
at ønsket kun udspringer af Trang 
til at beskæftige sig med noget 
mekanisk, noget, der byder Op-
gaver at løse, Fejl at finde. Eiler 
ham, der vil i „Automobillære", 
fordi han er blændet af disse hur-
tige, snurrende og flotte Biler paa 
Gade og Landevej, og saa er Ar-
bejdet ikke Spor af „blankfornik-
let", „fint lakeret" osv. Vejen til 
at blive Automobilmand er den 
at gaa i Smedelære som Grund-
uddannelse - det var jo ikke al-
tid det, han drømte. 

 

Køreplan 

   

Almindingen Gudhjem nonne 
Jernbane. 

illOGNEDAGE 
nonne Almindingen Gudhjem 

:Nonne .t 	8,10 	13,25 19,00 
8,10 13,25 19,00 

Vlatirtelai 	8,58 14,13 19,48 
Yllutii:biu len 	9,08 	14,23 	19,58 
e fiermnrie 	9,27 	14,42 29,17 
£ £tørlord 	9,36 14,51 20,26 
0.tubbjetrt 	9,48 15,03 20,38 

Gudhjem Almindingen Henne 

@abbjent 
5-.)ftertniJ 
Oftermarie 
YI[minbiugru 
Watirti bu 
9tero 
9tolute 

8,05 
8,15 
8,24 
8,42 
8,54 
9,40 
9,40 

13,15 
13,25 
13,34 
13,53 
14,05 
14,55 
14,55 

I 8,50 
19,00 
19,09 
19,28 
19,40 
20,30 
20,30 

SON: og; HELLIGDAGE. 
Ronne Almindingen Gudhjem 

glemte t. 	8,15 13,00 20,00 
9teru 	8,15 13,00 20,00 
?Intirtebit 	9,03 13,48 20,49 
Yllininbiagen 	9,13 	i 3,58 20,59 
Zflernintie 	9,32 14,17 21,18 
el[tertnr,t 	9,40 14,25 21,26 
(»ubbjetn 	9,50 14,35 21,36 

Gudhjem Almindingen Hanne 
(Ibubbjeni 	8,10 12,55 19,50 
elterlard 	8,20 13,05 20,00 
eftertunrie 	8,28 13,13 20,10 
VItminbingett 8,47 13.32 211,28 
VIcrtirtebo 	8,5)4 13,43 20,40 
9tept 	9,45 14,30 21,30 
9ionne D. 	9,45 14,30 21,35 

fflonne 8,00 12,40 
9luter 8,15 12,55 
Stlemett4 8,25 13,05 
910 8,39 13,19 
Zeit! 8,51 13,31 
4Illinge 8,59 13,39 
eanbuia 9,05 13,45 

Sandvig-Hanne H. 
Etanbuig 9,40 14,00 20,00 

; 12111inge 	9,45 	14,05 	20,05 
Tein 	9,53 	14,13 	20,13 

10,05 14,25 20,25 
ftlenteig 	10.19 	14,39 	20,39 
Sti fer 	10,29 	14,49 	20,49 
9lønne ,1,1. 	10,45 	15,05 	21,05 

%tune 8,30 12,40 
Writer 8,44 12,54 
Illemen4 8,53 13,03 

9,06 13,16 
Teltt 9,17 13,27 
V1I1inge 9,25 13,36 
(..anbriej 9,30 13,40 


